
 
 
Landgraaf, 9-9-2019 
 
Geachte ouders/verzorgers,  
Beste leerlingen,  
 
Sinds enkele jaren bieden wij leerlingen de mogelijkheid om naast het eindexamen Duits ook deel te 
nemen aan een van de certificaten van het Goethe – Institut.  
De diploma's van het Goethe-Institut : 

- zijn internationaal erkend en hebben een uitstekende reputatie  

- documenteren objectief en onafhankelijk van schoolcurricula en culturele achtergrond 
taalkennis op alle niveaus van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader (ERK)  

- staan voor kwaliteit – de examens worden wereldwijd volgens genormeerde 
kwaliteitsstandaarden uitgevoerd  

- zijn gebaseerd op competentie- en praktijkgerichte examenopgaven   

-  tonen alle taalvaardigheden aan: lezen, luisteren, schrijven en spreken  

- bieden toegang tot Duitse universiteiten en hogescholen  

- zorgen voor verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt 
 

Graag geven wij ook jullie weer de kans om aan een examen op een van de drie niveaus die wij hier 
op school aanbieden, namelijk  B1, B2 en C1, deel te nemen. Wil je een en ander nog eens nalezen, 
kijk op www.goethe.de/pruefungen en kies vervolgens je niveau.  
Het examen bestaat op ieder niveau uit de volgende onderdelen:  
- Luistervaardigheid  

- Leesvaardigheid  

- Schrijfvaardigheid  

- Spreekvaardigheid  
 
Het schriftelijke gedeelte (luisteren, lezen, schrijven) wordt op school  afgenomen op 3 februari 2020 
en wordt door een docent van school gecorrigeerd. De mondelinge toets vindt plaats op 19 februari 
in Gulpen, locatie Sophianum. Daarna vindt de tweede correctie plaats door het Goethe – Institut. 
Het mondeling nemen wij samen met het Sintermeertencollege Heerlen en het Sophianum Gulpen 
af. 
 
 
 
 
 
 
 



Kosten:  
B1: 105 -Euro,  B2: 130 Euro,  C1: 150 Euro. De school zal de helft van dit bedrag bijdragen. Dus u 

betaalt uiteindelijk de helft van het genoemde bedrag, resp. 52,50 Euro / 65 Euro / 75 Euro. Na 

inschrijving ontvangt u een mail waarin staat hoe u het verschuldigde bedrag kunt overmaken via 

IDEAL.  Het  Goethe-certificaat gaat wel van start in de komende weken. 

INSCHRIJVEN S.V.P. VIA MAIL BIJ: amj.hoeppertz@charlemagnecollege.nl! (zie voorbeeld) VOOR 

VRIJDAG 27 september. 

Met vriendelijke groet, 

Mevrouw M. Hoeppertz, sectieleider vakgroep Duits 

mailto:amj.hoeppertz@charlemagnecollege.nl

